
ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.052.2018
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazu 
wydzierżawianych nieruchomości.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. 
2017.1875), art. 13 ust.1, art. 35 ust.1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jedn. Dz. U. 2018.121),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowe opisane w wykazie stanowiącym 
załącznik do niniejszego zarządzenia:

1. część działki nr 1/177, km.14, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00123890/0, o pow. 169m2, 216m2,

2. część działki nr 266/117, km.5, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00132202/7, o pow. 1000m2,

3. działka nr 1020/103, km.1, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00070232/3, o pow. 215m2 i działka nr 1023/95, 
km.1, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00070231/6, o pow. 438m2,

4. część działki nr 1224/167, km.6, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00102890/7, o pow. 560m2,

5. część działki nr 39/1 km.17 obr.Pyskowice o pow. 2m2,KW Nr GL1G/00034446/2, część działki nr 
2/62 km.15 obr.Pyskowice o pow. 4m2,KW Nr GL1G/00033919/2, część działki nr 10/17 km.17 
obr.Pyskowice o pow. 2m2, KW Nr GL1G/00034823/9, część działki nr 374/23 km.11 obr.Pyskowice o pow. 
2m2, KW Nr GL1G/00029007/5,

6. działka nr 1386/192, km.6, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00110442/1, o pow. 96m2.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w gmachu 
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach  ul. Strzelców Bytomskich 3, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu 
podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej 
powiat gliwicki oraz na stronach internetowych tut. Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Rolnictwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zastępca Burmistrza Miasta

mgr Adam Wójcik
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Załącznik do Zarządzenia Nr RZ.0050.052.2018

Burmistrza Miasta Pyskowice

z dnia 7 marca 2018 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

1. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 1/177, km.14, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00123890/0, pow. 
całk. 9,7843 ha, do wydzierżawienia pow. 169m2, 216m2.

1.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach na północ od ul. Wieczorka w pobliżu Kościoła 
pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

1.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
nieuciążliwe usługi, usługi komercyjne i publiczne, zabudowa związana z kultem religijnym, tereny zieleni 
urządzonej niskiej i wysokiej, drogi i ulice dojazdowe ozn. symbolem planu UK,U,ZU, 05D1/2Kx(ul. Jana 
III Sobieskiego), MNU.

1.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres do trzech lat.

1.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne.

1.5 Wysokość czynszu - dla pow. 169m2 kwota 101,40 zł (słownie: sto jeden złotych czterdzieści 
groszy), dla pow. 216m2 kwota 129,60 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt  groszy) 
ustalone zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

1.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

2. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 266/117, km.5, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00132202/7, pow. 
całk. 1,6312 ha, do wydzierżawienia pow. 1000m2.

2.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Wyzwolenia.

2.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - W przeważającej części brak m.p.z.p., w ok. 1/3 części  
tereny pól uprawnych, w nieznacznej części tereny ulic dojazdowych ozn. symbolem planu RP, 04D1/1Kx.

2.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres do trzech lat.

2.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne.

2.5 Wysokość czynszu - 300,00 zł (słownie: trzysta złotych zero groszy) ustalona zgodnie z zarządzeniem 
Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

2.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

3. Oznaczenie nieruchomości - działka nr 1020/103, km.1, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00070232/3,  o pow. 
215m2 i działka nr 1023/95, km.1, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00070231/6, o pow. 438m2. Łączna pow. do 
wydzierżawienia 653m2.

3.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Poznańskiej.

3.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny dróg publicznych klasy zbiorczej ozn. symbolem 
planu 02 1/2KDZ.

3.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres do trzech lat.

3.4 Sposób zagospodarowania - na cele prowadzenia działalności gospodarczej.

3.5 Wysokość czynszu - 1,50 zł netto miesięcznie za 1m2 powierzchni gruntu plus podatek VAT ustalona 
zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

3.6 Termin wnoszenia czynszu -  w okresach miesięcznych - do 30-go każdego miesiąca.

4. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 1224/167, km.6, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00102890/7, pow. 
całk. 0,4066 ha, do wydzierżawienia pow. 560m2.
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4.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Wrzosowej.

4.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy jednorodzinnej mieszanej, tereny rolne bez 
prawa zabudowy ozn. symbolem planu MM, RP.

4.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres do dwóch lat.

4.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne.

4.5 Wysokość czynszu - 112,00 zł (słownie: sto dwanaście złotych zero groszy) ustalona zgodnie 
z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

4.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

5. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 39/1 km.17 obr.Pyskowice o pow. całk.0,8028ha do 
wydzierżawienia pow. 2m2,KW Nr GL1G/00034446/2, część działki nr 2/62 km.15 obr.Pyskowice o pow. 
całk.3,5114ha do wydzierżawienia pow. 4m2,KW Nr GL1G/00033919/2, część działki nr 10/17 km.17 
obr.Pyskowice o pow. całk. 0,8882ha do wydzierżawienia pow. 2m2, KW Nr GL1G/00034823/9, część działki 
nr 374/23 km.11 obr.Pyskowice o pow. całk. 0,0477ha do wydzierżawienia pow. 2m2, KW Nr 
GL1G/00029007/5.

5.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach przy ul. Szopena 5, a ul. Wojska Polskiego 13, 
ul. Lompy 3, Placu Józefa Piłsudskiego 4, a ul. Strzelców Bytomskich 12, ul. Gen.Władysława Sikorskiego 
2.

5.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny mieszkaniowo-usługowe wielorodzinne i tereny ulic 
dojazdowych, tereny usługowe ozn. symbolem planu MWU,Dx, 1U.

5.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

5.4 Sposób zagospodarowania - lokalizacja 5 kontenerów na odzież używaną.

5.5 Wysokość czynszu - 15,00 zł netto miesięcznie za każdy kontener plus podatek VAT ustalona 
zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

5.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

6. Oznaczenie nieruchomości - działka nr 1386/192, km.6, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00110442/1, pow. całk. 
0,0096 ha, do wydzierżawienia pow. 96m2.

6.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Sienkiewicza 28.

6.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy 
i tereny usługowe nieuciążliwe, tereny zieleni niskiej  i usług sportu ozn. symbolem planu 1MN,U, 8-
ZN,US.

6.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres do trzech lat

6.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne.

6.5 Wysokość czynszu - 57,60 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy) ustalona 
zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

6.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
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Wykaz podlega wywieszeniu od dnia 08.03.2018r. do dnia 28.03.2018r.

 

Zastępca Burmistrza Miasta

mgr Adam Wójcik
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